Protokół z posiedzenia w dniu 5 czerwca 2022 roku
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Obecni na spotkaniu:
Ks. Proboszcz Adam Brzyszkowski, ks. Michał Walczyński, Barbara Drobisz, Sabina
Helmis, Mariola Kajzer, Kornelia Malinowska, Piotr Malinowski, Michał Mrozek,
Jolanta Wadowska, Marek Wesoły, Kazimiera Winkler.
Ostatnie spotkanie obecnego składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
rozpoczęto modlitwą.Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący PRD ks. Adam
Brzyszkowski. Przypomniał najważniejsze wydarzenia w sferze duchowej i
gospodarczej, które miały miejsce w ostatnim pięcioleciu.
Jeżeli chodzi o sferę duchową do najważniejszych wydarzeń należą:
 święcenia kapłańskie i prymicje naszego parafianina ks. Dawida Gawendy,
 przygotowania i udział parafian do beatyfikacji byłego wikarego ks. Jana
Machy,
 udział parafian w Misjach św.,
 kontynuowanie działalności gryp działających przy parafii, w tym min. grupy
modlitewnej Rafael,
 liczne pielgrzymki do naszego sanktuarium osób i grup spoza parafii.
Bardzo dobrze funkcjonowała parafia w czasie pandemii, nie tylko ze względu na
transmisję Mszy św. ale ze względu na możliwość osobistego udziału wiernych
w nabożeństwach. Duże znaczenie miały tu nie tylko wymiary kościoła, ale również
dodatkowe msze sprawowane w naszej parafii w niedzielę i święta w czasie
obostrzeń pandemicznych.
Obecna kadencja Rady Parafialnej brała również w dyskusjach i propozycjach
dotyczących spraw gospodarczych. Do najważniejszych należały:
 malowanie kościoła oraz renowacja ołtarza, obrazów i figur w kościele,
 wymiana ogrodzenia na cmentarzu,
 malowanie salek przy probostwie,
 remont probostwa,
 wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu i nasadzanie nowych (trwa do
dzisiaj).
Obecni na spotkaniu podpowiadali proboszczowi inne ważne wydarzenia
i przedsięwzięcia. W ciągu całej kadencji było tego bardzo dużo i nie sposób
wymienić wszystkiego.
Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim za obecność i pracę w radzie parafialnej.
Ze względu na zbliżające się wybory wybrano komisję skrutacyjną w składzie:
 Ks. Krzysztof Mikiciuk,
 Ks. Michał Walczyński,
 p. Mariola Kajzer,
 p. Michał Socha.
Komisja zbierze się w przyszłą niedzielę o 21.00 w celu policzenia głosów
i sporządzenia protokołu powyborczego. Krótkie spotkanie i zaprzysiężenie nowych
członków PRD odbędzie się w tygodniu po wyborach.
W imieniu wszystkich obecnych głos zabrała p. K. Winkler i podziękowała
proboszczowi za współpracę oraz życzliwe spotkanie na probostwie zawsze
połączone z poczęstunkiem.
Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem ks. Proboszcza.
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